
Департамент соціальної політики виконкому Івано-

Франківської міської ради інформує             

 

            25.11.2020 року Уряд прийняв постанову №1171 „Деякі питання виплати 

соціальної допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям”, якою, затвердив порядок 

відновити виплату допомоги на дітей фізичним особам підприємцям, які обрали 

спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників 

єдиного податку, на період з 1 листопада по 31 грудня 2020 року. 

            Особам, які отримали допомогу у травні — серпні 2020 року виплату такої 

допомоги буде здійснено у грудні за листопад і грудень без подання нової заяви та 

необхідних документів. 

            Допомога на дітей особам, які звертаються за її призначенням вперше необхідно 

до 15 грудня подати такі документи: 

 -заяву за формою згідно з додатком із зазначенням рахунка в установі уповноваженого 

банку; 

 -копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років; 

 -довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за 

формою ОК-7); 

Отримати довідку за формою  ОК-7 можна  дистанційно, без відвідування органів Пенсійного фонду.  

Як це здійснити? 

На вебпорталі Пенсійного фонду www.pfu.gov.ua потрібно обрати категорію «Портал електронних 

послуг» та перейти за відповідним посиланням https://portal.pfu.gov.ua 

Перейти в категорію «Дані з реєстру застрахованих осіб», яка знаходиться за 

посиланням https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoInsurer 

Щоб отримати довідку, авторизуйтеся в особистому кабінеті вебпорталу електронних послуг ПФУ. 

Зараз це можна здійснити не лише за електронним цифровим підписом, а й за BankID, тобто за номером 

банківської картки. 
 -копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для 

іноземця та особи без громадянства); 

 -копію рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною). 

          Заяву та документи можна подати у паперовій або електронній формі. На заяву та 

документи/відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований 

електронний підпис заявника. Відомості про прізвище, ім’я та по батькові заявника, його 

реєстраційний номер платника податків та реквізити документів, що посвідчують особу, 

отримуються з кваліфікованого сертифіката електронного підпису. 

        Додатково повідомляємо, що допомога на дітей призначається і виплачується 

фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать 

до першої та другої групи платників єдиного податку, які: 

сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 

усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації 

фізичної особи - підприємця; або 

зареєструвалися як фізичні особи - підприємці у січні - березні 2020 р.; або 

отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, 

встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування”, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу та 

звільнені від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 
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Допомога на дітей призначається і виплачується також фізичним особам - 

підприємцям, які до березня 2020 р. (включно) перейшли на спрощену систему 

оподаткування та обрали першу або другу групу платників єдиного податку. 

Інформацію з питання надання при народженні дитини одноразової 

натуральної допомоги „пакунок малюка” можна отримати за  номерами 

телефонів: 55-26-47; 55-18-73; 0683370712; 0992908920. 
 

Додаток  

 

             До органу соціального захисту населення  

________________________________________________________ 
(найменування органу соціального захисту населення) 

від _____________________________________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

категорія заявника:______________________________, проживаю 
                                                         (батько/мати, опікун) 

за адресою: _____________________________________________, 

номер телефону:_________________________________________; 

адреса електронної пошти:_________________________________, 

тип документа:___________________________________________ 
                                                     (паспорт громадянина України, 

________________________________________________________ 
              документ, що підтверджує право на постійне проживання 

________________________________________________________ 
 в Україні (для іноземця та особи без громадянства) 

серія (за наявності) ________, номер ________________________, виданий 

“_____”___________20___ р., _______________________ 

________________________________________________________, 
(ким видано документ) 

строк дії паспорта “_____”__________20___р., 

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі 

(за наявності) ______________________, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 

________________________________________________________ 

або відмітка про відмову від прийняття номера :______________, 
 (так/ні) 

дата народження “_____”_____________  ________ р.,  

стать ___________________________________________________, 
(чоловік, жінка) 

громадянство ____________________________________________, 
(громадянин України, іноземний громадянин, 

особа без громадянства) 

ЗАЯВА 

про призначення допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали 

спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників 

єдиного податку 

Прошу призначити (перерахувати) допомогу (потрібне підкреслити) 

Інформація про дітей: 



1. Свідоцтво про народження, серія ______, номер ______________, видане “_____”____________ 

20_____ р., __________________________________________________. 
                                                                     (ким видано документ) 

номер актового запису _________________, дата актового запису “_____”__________20___ р. 

2. Свідоцтво про народження, серія ____, номер ___________, видане “____”__________ 20___ р., 

______________________________________________________. 
                                         (ким видано документ) 

3. Свідоцтво про народження, серія ____, номер ___________, видане “____”___________ 20___ р., 

______________________________________________________. 
                                           (ким видано документ) 

номер актового запису _________________, дата актового запису “____”__________ 20___ р. 

 

Дата встановлення опіки “_____”___________20___ р. 

 

Прошу в разі призначення допомоги кошти перераховувати на рахунок у банківській установі 

___________________________________, МФО ________________________, код гідно з 

ЄДРПОУ__________________, назва _________________________________________. 

 

До заяви прикріплені скан-копії також документів: 

свідоцтв про народження ________ (так/ні); 

довідки з Пенсійного  фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) ________ 

(так/ні); 

документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без 

громадянства) _________ (так/ні); 

рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) ______ (так/ні). 

 

Номер заяви ______________ 

 

         ____________ 
                    (підпис) 

“_____”______________ 20___ р. 

 


